
 

 Groep INTRO vzw 
zoekt  

werkleider horeca met een  voor diversiteit 
regio Sint-Niklaas  

 
 

Groep INTRO is een maatwerkbedrijf dat meewerkt aan een inclusieve samenleving en inzet op de 
persoonlijke groei van zijn medewerkers. 
 
In onze afdeling horeca baten wij een lunchrestaurant uit in Sint-Niklaas en in Mechelen én een 
bedrijfsrestaurant in Vilvoorde. Dagelijks zorgen meer dan 50 horecamedewerkers voor (h)eerlijk eten met 
verse en lokale producten. 
 
Elk horecaproject heeft een eigen werkleider. We zijn op zoek naar een gedreven werkleider die meerdere 
vestigingen ondersteunt. 

 
Jouw takenpakket: 

 
● Begeleiden en aansturen van medewerkers op de werkvloer 
● Dagelijkse werking van voorbereiding tot afwerking, alsook ontvangst en bediening 
● Organiseren van bestellingen, stock- en kassabeheer 
● Opvolgen werkroosters en planning 

● Afstemmen van offertes en voorbereiding facturatie klanten 

● Overleg, rapportering, planning, organisatie en opvolging 

● Contact met leveranciers en klanten 

 

Wat zoeken we: 
 

● Aandacht voor mensen: je team begeleiden, bestaande uit verschillende doelgroepen 
(voornamelijk mensen met afstand tot de reguliere arbeidsmarkt) 

● Empathisch en communicatief sterk 

● Oog hebben voor stiptheid, kwaliteit, zero waste en foodcost 

● Feeling met voeding, ervaring met de doelgroep en/of koksdiploma is een pluspunt 

● Bereidheid tot sporadisch avond- en weekendwerk (welke tijdig worden ingepland) 
● Eigenaarschap: als ploeg werken we samen aan ons restaurant en de 

klantentevredenheid 
● Beschikken over een rijbewijs B en eigen vervoer 

 

Ontbreek  je  één  of  meerdere  van  onze  bovenstaande verwachtingen? Vertel  ons  dan  hoe  je  deze  

vaardigheden  zal verwerven.



Ons aanbod: 

 
● Een 80% contract voor onbepaalde duur (voltijds is bespreekbaar) 
● Werken volgens een variabel uurrooster met werktijden van maandag tot vrijdag (tussen 07u 

en 17u) 
● Verloning volgens barema B1c PC 329, relevante anciënniteit wordt meegenomen 

● 144 ADV-uren bovenop het jaarlijks verlof 

● Maaltijdcheques en vergoeding woon-werkverkeer 

● Hospitalisatieverzekering na 6 maanden dienst 

● Een uitgebreid intern VTO-aanbod en coaching 

● Een dynamische sfeer en klein team in een betekenisvolle en groeiende sociale 
onderneming die uitdagingen aangaat en de toekomst mee vorm geeft 

● Standplaats: Sint-Niklaas (60%), met inzet ad hoc in onze andere vestigingen in Mechelen 
(20%) en Vilvoorde (20%). 

 
Meer info bij roel.degendt@groepintro.be; solliciteren met CV en motivatiebrief voor 5/8/22 aan: 
roel.degendt@groepintro.be en hendrik.deluca@groepintro.be 
Gesprekken zijn gepland op vrijdag 12/8/22. 

 
Groep INTRO waardeert diversiteit, ook in haar personeelsbeleid. Wij selecteren kandidaten op basis 
van hun kwaliteiten en   vaardigheden.   We   doen   dit   ongeacht   geslacht,   leeftijd,   handicap,   
culturele   achtergrond, nationaliteit   of levensbeschouwing. 
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